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דברי רבותינו הראשונים והאחרונים ב שראיתי מקומותראיתי ללקט כאן אל מקום אחד כמה 
דפשיטא להו שאפשר שיחזור התכלת בזה"ז. ולדעת רבותינו אלו צ"ל שאין התכלת נגנז עד ביאת 

שמוכח ששייך גניזה לרק לילה אחת[. גם  (ג"כ ,ז"ט שמות)משיח, רק נגנז עד יום הימצאו ]עי' ברש"י 
 להחזיר התכלת, וסגי בשאר הוכחות וסימנים.מוכח מדבריהם שאין צריך למסורה כדי 

 

להסביר שיטתם של ר"ת והגאונים שאף בזמן שאין תכלת בגד  כשבא )שו"ת החדשות סי' ה'( מהרי"ל
פשתן פטור אף מלבן משום גזירה דשמא יטיל בו קלא אילן, כתב שיתכן שיחזור התכלת, וז"ל: וסברא 

כש"כ למאי דכתב סמ"ג דאותו דג חלזון הוא בים  הוא שמא יחזור דבר לקלקולו שיהא התכלת מצוי,
 המלח וכתב סימנין בקל היה לעשות תכלת וכו'.

קראתיו לבוש התכלת כי כמו שחייב האדם ללבוש תכלת בציצית בכל יום  ללבוש או"ח( ה)בהקדמ לבוש
 אם ימצא, כן הוא חייב להלביש עצמו באלו הדינים.

 על אף: "לוז"ת, ר לדעת"ז בזה סדין גזירת ששייך ביאר"ל המהרי כמו )או"ח סי' ט' אות ג'( תמיד עולת
 תכלת יתגלה שמאד, בציצית דסדין בברייתא שם"ת ר' פי וכן גזרינן"מ מ תכלת ליכא הזה דבזמן גב

 ויבא לידי איסורא דכלאים.

 הזה בזמן הלבן את מעכב התכלת שאין קבלנו ולולאכתב:  "ז(ט' פ הדעת שער המדות)ס'  מדובנא המגיד
 .והדס ולולב אתרוג להביא למרחקים שולחים אנחנו כאשר אחריו מחזרים היינו אפשר

 ושאינו, בו שיש הגדול הטורח שמפני אלא, שייך"ז בזה התכלת החזרת שעצם מדבריו ומבואר
 אחריו שולחים היו לא( להטילו חייב תכלת שיש בזמן שודאי)אף  ציצית מצות בעיקר מעכב

  .למרחקים

אין הדבר מוכרח שלא ימצא תכלת אף בזה"ז אם נעמוד על כל  כ"ג( אות)אה"ע סי' ט'  חמדת שלמה
 הבדיקות כמו שהעתיקם הרמב"ם ז"ל בהל' ציצית.

"ל: ועי' וז"ז, בזה סדין גזירת ששייך ביאר"ל המהרי כמו"כ ג מ"א( אות, סי' ט' החיים ארצות) "םמלבי
"ז י"ל דגם יצוי אלא שאין יודעין לצודו עכ"ד ולפאפשר שעד היום הוא מ )סי' תרפ"ה(בשו"ת הרדב"ז 

 ."]לעשות תכלת בזה"ז[בסדין בציצית יש חשש דשמא ילמדו 

, בו שיקברוהו בצוואתו ביקש ואף, מראדזין"ר האדמו של התכלת את בצינעה ללבוש חשש "םמהרש
, העטרה בלא, טירקישען הטלית את יקחו )נדפס בראש ספרו תכלת מרדכי עה"ת( :הצוואה"ל וז

 .תכלת עם ציצית בו וקשורין
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 על אמר '(ב' סי"א ח תשובות לקובץ ומשם, הלוי הבית בחיי שנדפס התכלת עין לספר בהקדמה דבריו)הובאו  הלוי בית
הגאבד"ק בריסק דליטא שי' מסר כל טעמו ונימוקו בדבר  ומהם :כזה מראדזין"ר האדמו של התכלת

מיאונו במצות התכלת לאחד ממיודעינו שיכתוב ויאמר לנו משמו בזה"ל: כמע"ל לא ביאר בדבריו מה 
זאת מצא אחר שנשכח, אם מציאת הדג או הוצאת צבעו, ורק אחרי אשר כמע"ל יברר זאת היינו היה 

, אכן אם נאמר כי הדג היה וללבשו אליו לשמוע וייביםמח נהיה אזבזה דבר נשכח והוא מצאה, 
במציאות וגם הוצאת צבעו היה ידוע בכל זמן מהזמנים שעברו עלינו מעת שפסקה התכלת מישראל, 
ועכ"ז לא לבשוהו אבותינו ואבות אבותינו, הרי הוא כאילו יש לנו בקבלה ומסורה מאבותינו כי זה 

וא בכל הסימנים שסמנו בו חז"ל, כי אפילו נרבה כחול הים הדג וצבעו איננו החלזון והתכלת אף שה
אשר יברר לנו כי דג זה או מלאכת צבעו נפסק  אחריראיות לא יועילו נגד הקבלה והמסורה, ורק 

ונשכח מציאתו או ידיעתו בשום זמן מהזמנים ונפסקה בזה הקבלה אז יהיה לנו דברי ההלכה 
  .לראיה

עליה  גזרו שנים מאות, שהרי במשך פורפוראת של הלא שייך טענה זה על התכלש וידוע
, ועי"ז נשתכחה מלאכת הצביעה, וגם היו מונעים אחרים להחזרת מלכות לבגדי שייחדוהמלכות רומי, 

"ה "ואפשר תרפ' סי"ז רדב)עי'  בצידתו שיש הקושי כמו"ץ( היעב)כגון  ממנוהתכלת אפילו לאלו שידעו 
 1.מניעות ועוד"( או שאין יודעין לצודושעד היום הוא מצוי אלא שאין מכירין אותו 

 של הצעתו מקבל אינו למה שביאר האריכות אחר )שו"ת ישועות מלכו סי' ג'( מקוטנא יהושע"ר הג
 של החלזון אינו"י רש משמעות ומפשטות בלבד השערה רק ושאינו, טעמים מכמה מראדזין"ר האדמו
 לאחוז ראוי היה ודאי צובעין כיצד לנו ידוע והיה בבירור תכלת נמצא היה שאם איברא: כתב, תכלת

 2.תכלת שזה גמור בירור לנו שאין אלא זו במצוה

התכלת של האדמו"ר מראדזין  על זצ"ל איש ן)מעשה איש ח"א ע' קלב( אמר מרן בעל החזו איש חזון
ואילו היה צל צילו של ספק הלא היו הגדולים אזי  -להטיל ספק תכלת-"הלא אין שום היזק בדבר 

 מקבלים אותו".

                                                      
1
  שעוד טען הבית הלוי על האדמו"ר מראדזין שאי אפשר להחזיר התכלת אלא במסורה, ולא בישיבות הנה הדבר מפורסם  

היא ההלכה ולא נתנה להקבע ע"פ סיפורים" )או"ח סי' ט'(.  ע"י ראיות. אך בכגון דא ודאי קיימי דברי החזו"א "חמורה
שלא הביא האדמו"ר מראדזין שום  [הדיוניוןרק היו נאמרים לגבי הנידון דאז ]ל ולכאורה פשוט שדברי הבית הלוי הנ"

ף שהיה ראיות, רק סימנים בעלמא וגם לא היו סימנים מובהקים, וגם כמה מהסימנים היו רק כפי הבנתו בדברי חז"ל א
מקום לפרש אחרת )למשל עי' בדבריו לגבי "וברייתו דומה לדג" שהוא דלא כפירוש רש"י, ובדבריו על המשנה בלים פי"ב 

, ואמר "קשר חלזון בראשה" שלא הביא שום ראיה לפירושו(, ולגבי זה היה דעת הבית הלוי דלא סגי בסימנים כמו אלו
לגבי  כדמוכח מדבריו שהביא האדמו"ר מראדזין. אבל ,ראיות חזקות קא מסורה, אלא ה"ה שארשצריך מסורה, ולאו דו

וגם מצינו לכמה , שיש ראיות מובהקות ומכריחות )אפילו אם נימא שאין לו דין ודאי, אך קרוב לודאי יש(, הפורפורא
לומר כן, שלא  שדעתם כן במפורש, ודאי לא נאמר הך כללא. וע"כ צריך [החוות יאיר והיעב"ץ ועודמגדולי האחרונים ]

 יסתור הבית הלוי דברי עצמו ודברי כל האחרונים הנ"ל.

2
ומה שסיים שם שמלאכת הצביעה לא נתברר, שתלוי במח' רש"י והרמב"ם שלרש"י אין להשים סממנים לתוך היורה,   

סממנים הוא רק קושיא על האדמו"ר מראדזין, שבתכלת שלו הסממנים משפיעים על הצבע. משא"כ בתכלת הפורפורא שה
הם רק לסייע להדם חלזון ליכנס לצמר ואין הסממנים נקלטים בצמר, הדבר פשוט שאין זה פסול לדעת רש"י, ויש להאריך 

 בזה עוד אבל אכ"מ, ונתבאר בארוכה בספר לולאות תכלת.
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 גם כן: ובאמת משמע שזהו שיטת כמה גדולי הראשונים

מפרש  [ולא בהלכות בית הבחירה או בהלכות מלכים בהל' ציציתב זה ]והוא כת ב(-פרק א ציציתהל' ) הרמב"ם
לפי והתכלת אינה מצויה לכל כתב בזה"ל  )ב, ט(ורק לבסוף  כל הלכות תכלת באופן מעשיבאריכות 

ומשמע שזה תלוי במקומות וזמנים  מפני הצבע שאמרנו עכ"ל. ולא בכל זמן מקום שאינה מצויה בכל
 משום איזה סיבה. לגמרי סקה מאתנוולא שנגנז לחלוטין או שהמצוה נפ

"והנה לבעל המאור ]שס"ל שהתכלת מעכב את הלבן[ עכשיו  )מלחמות, שבת יב: מדפי הרי"ף(כתב  הרמב"ן
במקומות הללו ]שאין תכלת[ אין אדם צריך להטיל לבן לבדו" ]משמע שבשאר מקומות ייתכן 

הובא , מב"ן, ותמה על האדמו"ר מראדזין שלא הביאומדברי הר )כן דייק הגרי"פ פערלאשהתכלת מצוי אף בזמנו[ 

 .א(קובץ נועם חלק כה ע' קמב

אע"פ  והדינים הנוגעים למצות תכלתהסוגיות הביאו כל  ציצית( בהלכותות )בסוף מנח "שהרי"ף והרא
 להביא סוגיות שאינם נוגעים בזה"ז ולא כתבו שום רמז של נגנז וכדומה.שאין דרכם 

משמע ] איתא, "וזה ימים רבים לישראל לא שמענו מי שזכה לתכלת בטליתו" )מצוה שפו( ספר החינוךב

 .[אפשר הוא ואינו מן הנמנע, וכן דייק האדמו"ר מראדזין מכל מקום שרק לא שמענו, אבל

 .והבא להוציא מכל דברי רבותינו הנ"ל עליו הראיה

 

*** 
 
 

 ואל תשגיח )סידור היעב"ץ הנהגת תלמוד תורה אות טז ע' שפט( זצ"ל ר' יעקב עמדיןדברי בכאן  וראוי לסיים
י האלהים בוזי דבריו. ואוחזי בתי מדרשות. באמרם שאין אדם רשאי לחדש דבר במלעיבים במלאכ

מה  .חלקם בעץ החיים .וכבר ניתן בסיני לכל חכמי דור דור דורשיו .ובאמת המלאכה מרובה... מעתה
 .ולגלות הסתום לפתור החתום .ולחזור ולייסד הנשכח .שהניחו להם להתגדר בו לחדש את הישן
לפשט הקמטים להתיר הקשרים לחקור העמקים ולנתח  .לבאר הנעלם להרחיב הקצר להרויח הצר

     ..ר האופל.להאי .חלקים
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